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1 Програмна діяльність

Молодь УБА  -  майбутнє бібліотек
Цікавий час, коли життя здається безкінечним, рік – майже 
вічність, від кожного дня очікуєш відкриттів та кожної хви-
лини дивуєшся світу, що навколо тебе. Прагнення, надії, спо-
дівання, вихор бажань і сміливий крок назустріч кожному 
світанку – саме так  почуваєш себе молодим і здатним диву-
вати самого себе.  І чудово, коли обрана життєва дорога тебе 
радує, ти впевнено йдеш нею і віриш, що будеш отримувати 
від своєї професії все, чого бажаєш – повагу і визнання, на-
солоду і гордість, зростання й успіх. 

Дорогі друзі – молоді та майбутні бібліотекарі! Знайте, у кож-
ного з Вас є можливість об’єднатися зі своїми колегами, аби 
спільно робити життя в професії цікавим, змістовним та ко-
рисним для себе і для інших. Аби зростати, ставити перед 
собою амбітні плани та досягати їх, кожного дня змінювати 
себе і свою бібліотеку. Можливості для такого об’єднання 
створює для Вас Українська бібліотечна асоціація (дізнай-
ся  більше на www.ula.org.ua).  Асоціація існує вже 17 років і 
вперше оголосила  2012 рік – Роком молоді в УБА.  Президія 
Асоціації  свідома того, що майбутнє бібліотечної професії 
належить молоді, адже 17% працюючих у публічних книго-
збірнях – люди літнього віку.  Коли ми дискутуємо про те, 
якою має бути бібліотека майбутнього, якої  інформації та 
яких бібліотечних сервісів потребуватиме читач завтра – ми 
хотіли би чути Ваш голос у цих дискусіях, адже те майбут-
нє належить саме Вам і Ваші діти будуть читачами тих май-
бутніх бібліотек.  І коли ми обговорюємо те, як у бібліотеках 
впроваджуються інформаційні технології, використовують-
ся бази даних,  веб 2.0. та соціальні мережі – ми знаємо, що 
за цим стоїть молодий і допитливий розум, гнучкі знання та 
здатність до постійних змін. 

УБА прагне створювати  для молоді умови для розвитку і 
професійного зростання. Так, минулого року було засновано 
Студентську секцію УБА (http://ula.org.ua/index.php?id=315), 
що ініціювала і вперше провела інтернет-конференцію за 
участю студентів – майбутніх  бібліотекарів з Луганська, 
Києва, Харкова і Львова (2011), конкурс  учнівських інтер-
нет-проектів «БІБЛІО.COM» (2012). Студенти бібліотечного 
факультету КНУКіМ вперше провели бібліотечний флеш-
моб на Всеукраїнський день бібліотек у 2010 р. та успішно 
продовжили цю традицію у 2011 р. Дякуємо студентам, що 
долучалися до волонтерської роботи на заходах УБА, до 

збору  та опису книг під час проведення акцій.  Завдячуючи 
ІФЛА та родині Боба МакКі (http://bit.ly/RTFvjB) вже другий 
рік поспіль молодий бібліотекар з України має можливість 
отримати спеціальну премію для участі у Конференції та 
Генеральній Асамблеї  ІФЛА (2011 р. – О.Розміровська, Хер-
сонська ОДБ у Пуерто-Ріко; 2012 р. – Ю.Кашпрук, Вінницька 
ОУНБ в Гельсінки).  В травні 2012 р. 18 молодих бібліотекарів 
зі всієї України відвідали спеціальний семінар за програмою 
ІФЛА «Розбудова потужних бібліотечних асоціацій» та мали 
змогу поспілкуватись з Джілліан Халлам (доктор філософії, 
доцент Технологічного університету Квінсленду, Австралія) 
та Валентиною Пашковою (доктор історичних наук, доцент, 
заслужений працівник культури України, директор Центру 
інформаційних ресурсів Посольства США в Україні, віце-
президент УБА).

Ще з 2009 р. УБА, спільно зі своїми  регіональними  відді-
леннями, долучилася до формування корпусу тренерів ре-
гіональних тренінгових центрів за програмою «Бібліоміст» і 
такими тренерами переважно стали молоді працівники об-
ласних книгозбірень.  Вони отримали можливість бути залу-
ченими до проектної діяльності у своїх бібліотеках, навчати-
ся, аби навчати інших, виявляти свої педагогічні здібності й 
таланти, творити й отримувати задоволення від  результатів 
своєї  праці.  

У лютому 2011 р.  та березні 2012 р. тренери мали можли-
вість за кошти гранту УБА взяти участь у Всеукраїнській на-
уково-практичній конференції, що проходила в смт. Слав-
сько, і поділитися з колегами досвідом своїх педагогічних 
практик. 

Продовження: стор. 2
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Продовження. Початок: стор. 1 

Багато хто з Вас бачив наслідки практичної роботи на конфе-
ренції (http://bit.ly/Ndp017, http://bit.ly/LLQBDY), це насправ-
ді було дуже креативно, дружньо, весело і запам’ятається 
всім надовго. Пишучи відгук, одна молода тренерка почала 
зі слів: «Дякую Тобі, Боже, що я – бібліотекар!» …

Цього року, оголошеного Роком молоді в УБА,  Президія реа-
лізує декілька змістовних ініціатив:

 3 Проведення Літньої школи молодих бібліотекарів «Ідеї 
для адвокації - говорить і показує бібліомолодь!».

 3 Підтримка учасника від України – Віталія Даценка з Чер-
нігівської ОУНБ – на II Велонеконференції «Cycling for 
libraries 2012», 28.07-7.08.2012, країни Балтії.

 3 Організація та проведення спільно з Державною бібліо-
текою України для юнацтва та Луганською ОЮБ Форуму 
молодих бібліотекарів (17-20 вересня 2012 р.).

 3 Проведення спеціального заходу «Молодіжний кон-
структор» на Всеукраїнській конференції УБА (21-23 лис-
топада 2012 р.).

 3 Заснування Стипендіального фонду президентів УБА.

 3 Проведення ІІ Студентської  інтернет-конференції (жов-
тень 2012 р.).

Дорогі друзі! Закликаємо Вас бути активними у своєму про-
фесійному житті! Долучайтеся до Української бібліотечної 
асоціації, ставайте учасниками наших заходів, пропонуйте 
свої  ідеї і отримаєте реальні шанси для їх впровадження. 
Пам’ятайте, про що говорить відома істина -  якщо хочете, 
аби щось було зроблено, – зробіть це самі!

Ірина Шевченко,  к.п.н., доцент,
Заслужений працівник культури України,

Президент Української бібліотечної асоціації

Молодь УБА  -  майбутнє бібліотек

Програмна діяльність1

Метою сервісної політики УБА, затвердже-
ної Президією УБА в 2011 р. (розробник - 
віце-президент В.С.Пашкова), є сприяння 
реалізації статутних завдань та основних 
стратегічних напрямів діяльності УБА, під-
вищення рівня задоволення членів, досяг-
нення фінансової стабільності Асоціації. 
Важливо розуміти, що, згідно з українським 
законодавством, УБА, як громадська не-
прибуткова організація, може надавати 
послуги лише своїм членам.

Орієнтуючись на потреби членів, УБА впро-
ваджує розгалужену систему послуг. Це дозволяє бібліотека-
рям отримувати якісні сервіси за багатьма напрямами.

1. Напрям «Освіта і наука» передбачає сервіси, що спри-
яють безперервній професійній освіті та підвищенню ква-
ліфікації бібліотекарів. УБА має сформований професійний 
колектив тренерів та експертів, який на високому фаховому 
рівні здійснює навчально-методичне забезпечення та про-
ведення різних видів навчальних занять (5-денний модуль-
ний курс, семінари, тренінги, майстер-класи та ін.). Асоціація 
також надає можливості участі у проведенні та використанні 
результатів наукових досліджень.

2. Напрям «Конференції» пропонує членам УБА брати 
участь у щорічних тематичних конференціях Асоціації та 
конференціях наших партнерів. УБА делегує своїх офіційних 
представників на різного роду фахові форуми всеукраїн-
ського та міжнародного рівня, де є можливість встановити 
нові професійні контакти, обмінятися досвідом, розповісти 
про здобутки Асоціації та своєї бібліотеки (організації).

3. Напрям «Міжнародні професійні науково-освітні про-
грами» залучає членів УБА до професійних поїздок для 
ознайомлення з практикою діяльності бібліотечних мереж 
інших країн та створює умови для реалізації цих програм.

4. Напрям «Видання» пропонує членам УБА отримати підго-
товлені Асоціацією видання у друкованому та електронному 
форматах: наукові монографії, наукові статті, збірки доку-

ментів і статистики, методичні рекоменда-
ції, професійно-практичні посібники, на-
вчально-методичну літературу, аналітичні 
огляди, електронні збірки на CD тощо.

5. Напрям «Проектна діяльність, екс-
пертиза, дослідження» передбачає 
можливість участі членів УБА у підготовці 
грантових пропозицій та в реалізації про-
ектів, спрямованих на розвиток бібліотеч-
ної сфери України, залучення до розробки 
програм і проведення статистичних дослі-

джень, експертної оцінки проектів, участі в 
журі конкурсів. Члени УБА також можуть стати учасниками 
професійних конкурсів УБА та номінантами на присудження 
професійних нагород, отримати цінні призи та інші заохо-
чення. 

6. Напрям «Інформація, консультації, рекомендації» про-
понує членам УБА отримувати щоквартальний бюлетень 
«БібліоТека» у друкованому або електронному форматі, ко-
ристуватися матеріалами, розміщеними на веб-порталі УБА, 
в т.ч. його закритими розділами, читати новини та коменту-
вати повідомлення на блогах УБА, отримувати консультації 
від провідних фахівців галузі, рекомендаційні листи та листи 
підтримки від Президії УБА.

7. Напрям «Адвокаційна діяльність УБА» означає залучен-
ня членів УБА до організації адвокаційних кампаній і захо-
дів, методичну та інформаційну підтримку щодо проведен-
ня громадських обговорень «Бібліотека – центр громади» у 
своїх регіонах, активну промоцію та рекламу читання, біблі-
отек, нових бібліотечних послуг на всеукраїнському рівні.

Отже, кожен з членів Асоціації може скористатися тими мож-
ливостями професійного розвитку та самореалізації, які най-
більше йому підходять. Разом з тим, важливо усвідомлювати, 
що послуги УБА є економічним благом, мають свою вартість 
і не можуть надаватися безоплатно.

Ярослава Сошинська, к.і.н., доцент НТУУ «КПІ», 
Виконавчий директор УБА

Сервісна політика Української бібліотечної асоціації
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Проект УБА  з розвитку Мережі пунктів 

доступу громадян до офіційної інформа-
ції (ПДГ) презентовано на Міжнародній                                      

конференції «Крим 2012»
Переваги бібліотек, що входять до Мережі ПДГ,  було презенто-
вано учасникам Конференції «Крим 2012», адже участь у проекті 
УБА, що фінансується Програмою сприяння Парламенту України 
ІІ (ПСП), створює додаткові можливості для користувачів – отри-
мувати кваліфіковану консультаційну допомогу під час пошуку 
мережевих ресурсів, орієнтуватися у змісті сайтів органів влади 
усіх рівнів, поповнювати свої друковані та електронні ресурси ви-
даннями, що надходять від ПСП, бути долученими до електронно-
го врядування та електронних послуг органів влади, державних 
організацій тощо. 

Про досвід реалізації попередніх двох етапів проекту, а також ни-
нішнього, третього, зорієнтованого, переважно, на залучення до 
Мережі ПДГ освітянських та університетських бібліотек, йшлося у 
презентаціях президента УБА Шевченко І.О. «Проектний розвиток 
УБА: підсумки минулого року і бачення перспектив» та  «Мережа 
пунктів доступу громадян до офіційної інформації: результати 
проектної діяльності Української бібліотечної асоціації». На сек-
ції «Інформаційне та інноваційне забезпечення процесів освіти, 
наукових досліджень і управління»  член президії УБА Рогова П.І. 
виступила з доповіддю «Пункти доступу до офіційної інформа-
ції у бібліотеках навчальних закладів: нові ініціативи Української            
бібліотечної асоціації». Під час кожної з презентацій робилися 
наголоси на ефективності цього проекту для бібліотек, реалізації 
його    основної місії, сприяння інтересам і потребам користувачів, 
створенню нових бібліотечних послуг, а також формуванню ново-
го позитивного іміджу бібліотеки.

Бібліотеки-учасниці Мережі накопичують досвід, яким обмінюють-
ся на блозі УБА http://govinfolibrary.wordpress.com, адже сьогодні 
Мережа налічує більше  600 бібліотек у різних регіонах України, це 
число постійно зростає. 

На Конференції «Крим 2012» було також оголошено результати 
конкурсу УБА на краще оформлення ПДГ, переможцями якого ста-
ли:

 3 Первомайська центральна районна бібліотека, Миколаївська 
область;

 3 Бучацька центральна районна бібліотека, Тернопільська об-
ласть;

 3 Миколаївська ОУНБ ім. О.Гмирьова.

Діяльність УБА за проектом викликала зацікавленість в учасників 
Конференції та ще раз підтвердила його практичну користь для ко-
ристувачів бібліотек.

13-14 вересня 2012 р. в межах Форуму видавців у 
Львові відбудеться ІІІ Львівський бібліотечний фо-
рум. Ця подія започаткована в 2010 році ГО «Форум 
видавців» та УБА. Цьогоріч бібліотекарі з усіх регіонів 
України будуть обговорювати, як професійно мислити 
та працювати по-новому. 

Довідки та організаційну підтримку учасникам на-
дасть Виконавчий офіс УБА.

* * *
21-23 листопада 2012 р. в м.Києві відбудеться Звіт-
но-виборна і тематична конференція УБА, присвя-
чена сучасним бібліотечним сервісам та управлінню 
якістю.

На конференції будуть вручені професійні відзнаки 
УБА та нагороджені переможці конкурсів 2012 р. До 
участі у конференції запрошуються індивідуальні чле-
ни УБА, представники колективних членів УБА, деле-
гати від регіональних відділень УБА, партнери.

Просимо активно долучатися до формування про-
грами конференції. Попередню реєстрацію, збирання 
пропозицій та консультації здійснює Виконавчий офіс 
УБА.

Виконавчий офіс УБА: 
+380 (44) 239-74-87, u_b_a@ukr.net.

3 Актуально

ПДГ у Первомайській центральній районній бібліотеці

4 Анонс
17-20 вересня 2012 р. в Луганській обласній                          
бібліотеці для юнацтва відбудеться V Форум моло-
дих бібліотекарів Луганщини «Книга. Молодь. 
Інтелект». Головна тема Форуму: «Бібліотека нового 
століття в єдності традицій та новацій». Будуть обгово-
рюватися питання використання соціальних медіа та 
віртуальних представництв в роботі бібліотек, транс-
формації сучасної бібліотеки як суспільного осередку 
для місцевої громади та інші.

В межах роботи  Форуму заплановано цикл заходів з 
підвищення кваліфікації фахівців публічних та освітян-
ських бібліотек, професійні зустрічі з керівниками та 
провідними спеціалістами  юнацьких бібліотек Украї-
ни та Росії, презентація діяльності переможців облас-
ного конкурсу публічних бібліотек Луганської області 
«Бібліотечний бренд» та  церемонія  їх нагородження, 
скайп-конференції з Вологодською обласною юнаць-
кою бібліотекою ім. В. Ф.Тендрякова; полігон творчих 
ідей бібліотекарів; творчі зустрічі та автограф-сесії 
з відомими українськими письменниками; відкрите 
засідання Регіональної міжвідомчої ради молодих   
бібліотекарів «Фахівець майбутнього», культурно-до-
звіллєві заходи. З нагоди відзначення 70-річчя ство-
рення Краснодонської підпільної молодіжної органі-
зації «Молода гвардія» пройде виїзний професійний 
тур в Краснодонський обласний ордена Дружби наро-
дів музей «Молода гвардія» та відбудеться знайомство 
з роботою Краснодонської міської бібліотеки з патріо-
тичного виховання молоді.

Заявки на участь надсилайте на адресу оргкомітету 
звичайною чи електронною поштою або факсом: Лу-
ганська обласна бібліотека для юнацтва, проблемно-
аналітичний відділ, вул. Т.Шевченка, 4, м. Луганськ, 
91055.

Телефон / факс: (0642) 55-17-12.
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5 Конкурси

Конкурси та відзнаки УБА в 2012 році 
Всеукраїнський конкурс «Бібліо-
тека року 2012»
Президія УБА оголошує щорічний 
Всеукраїнський конкурс «Бібліотека 
року».
Термін подання документів – до 31 
серпня 2012 р.
Умови конкурсу викладені у Поло-
женні (див. на порталі УБА).
Переможці конкурсу 2008-2009 рр. 
були нагороджені творчими відря-
дженнями до бібліотек Польщі. Пере-
можець конкурсу 2010 р.  стала учасником міжнародної 
професійної науково-освітньої програми в бібліотеках Ав-
стрії. Переможець 2011 р. - Державна науково-педагогічна 
бібліотека України ім. В. Сухомлинського НАПН України (ди-
ректор Рогова П.І.) взяла участь у Міжнародній бібліотечній 
конференції «Крим-2012» (м.Судак) за підтримки УБА.
Адмініструє конкурс член Президії УБА, директор Цен-
тральної бібліотеки ім.М.Л.Кропивницького м.Миколаїв 
Тверда Т.В.
Конкурсні заявки просимо надсилати за адресою: Цен-
тральна міська бібліотека ім.М.Л.Кропивницького, вул. 
Потьомкінська,143-а, м.Миколаїв, 54003 з поміткою «Кон-
курс «Бібліотека року 2012».

* * *

Всеукраїнський конкурс літературних творів бібліотеч-
них працівників – 2012
Термін подання документів – до 31 серпня 2012 р.
Оргкомітет конкурсу:
Лугова Л.А., член президії УБА, напрям «Зв`язки з громад-
ськістю, комунікації, адвокація», директор Львівської об-
ласної бібліотеки для дітей;
Тверда Т.В., член президії УБА, напрям «Конкурси та відзна-
ки УБА», директор ЦБ ім.М.Л.Кропивницького м.Миколаєва;
Сошинська Я.Є., виконавчий директор УБА, доцент Націо-
нального технічного університету України «КПІ».
Умови конкурсу викладені у Положенні (див. на порталі 
УБА).
Конкурсні роботи відповідно до їх формату та умов конкур-
су надсилайте звичайним або електронним поштовим від-
правленням з поміткою «Конкурс літературних творів» за 
адресою:
Українська бібліотечна асоціація, 01004, м. Київ, вул.Велика 
Васильківська, 12, оф.5, e-mail: u_b_a@ukr.net.

Всеукраїнський конкурс бібліотеч-
них інтернет-сайтів - 2012
Терміни проведення: з 20 червня по 
10 вересня 2012 р.
Оргкомітет конкурсу:
Тверда Т.В., член президії УБА, на-
прям «Конкурси та відзнаки УБА», 
директор ЦБ ім.М.Л.Кропивницького 
м.Миколаєва;
Васильєв О. В., член президії УБА, ди-
ректор Асоціації «Інформатіо -Консор-

ціум»;
Сошинська Я.Є., виконавчий директор УБА, доцент Націо-
нального технічного університету України «КПІ».
Умови конкурсу викладені у Порядку проведення (див. на 
порталі УБА).
Заявка на конкурс подається за встановленою формою, яку 
Ви можете завантажити на порталі УБА.
В анотації слід викласти основні характеристики та особли-
вості веб-сайту.
Бібліотека має можливість подати не більше 2-х заявок (за 
номінаціями 1-8 та за номінацією 9). Оргкомітет має право 
змінювати номінацію у випадку невідповідності зазначеної.
Заявки на конкурс надсилайте до 10 вересня 2012 р. зви-
чайним або електронним поштовим відправленням з по-
міткою «Конкурс інтернет-сайтів» за адресою:
Українська бібліотечна асоціація, 01004, м. Київ, вул.Велика 
Васильківська, 12, оф.5, e-mail: u_b_a@ukr.net.

* * *
До 1 вересня 2012 р. триває приймання подань на відзнаки 
Української бібліотечної асоціації, а саме:

 3 За вiдданiсть бiблiотечнiй справi

 3 За внесок в бібліотекознавство

 3 За   внесок  у   розвиток  бібліографії   та  бібліогра-
фознавства

 3 За внесок у бібліотечну освіту

 3 Бібліографічний посібник року

Детальніше про кожну відзнаку читайте на порталі УБА в 
розділі «Нагороди, відзнаки».
Подання просимо надсилати на адресу Української                   
бібліотечної асоціації: 01004, м. Київ, вул.Велика Васильків-
ська, 12, оф.5, e-mail: u_b_a@ukr.net.

Веб-портал УБА: www.uba.org.ua


